
MENFELOTf. Mustafa Luffi 

yatı, Eserleri ve XIX.-XX. Asır Arap 
Edebiyatındaki Yeri adıyla bir doktora 
tezi hazırlanmıştır ( 1980, UÜ Sosyal Bilim
ler Enstitüsü). Emrullah işler. Menfelu
ti'nin hayatı, eserleri, edebi kişiliği ve dü
şünce dünyasına dair bir girişle birlikte 
onun hikaye ve denemelerinden yaptığı 
seçmeleri Erdem Nerede? adıyla Türk
çe'ye çevirmiştir (İstanbul 2000) 
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MENGES, Karl Heinrich 
(1908 -1999) 

Alman Türkologu 
ve Slav dilleri uzmanı. 

_j 

22 Nisan 1908'de Frankfurt am Main'da 
doğdu . Tanınmış bir aileye mensup olan 
babası bölge sulh hukuk mahkemesi ka
tibiydi. Menges dillere karşı duyduğu il
giyle on üç yaşına geldiğinde dedesinin 
Rusça gramer kitabını incelerken bu di
lin Yunanca ile olan bağlantısını ortaya 
çıkarmaya çalıştı. Lise öğrenimi yılların
da Rusça'ya yalnız pazar günleriyle tatil 
günlerini , Yunanca'ya da haftada altı sa
atini ayırıyordu. Bu çalışma sayesinde altı 
ay gibi kısa bir süre sonra gazete ve ki
tapları sözlük yardımıyla okuyup aniaya
bilecek hale geldi. Rusça'nın Yunanca ve 
Latince ile olan yakınlığını keşfetmesi bu 
dilleri öğrenmesini kolaylaştırdı. Öğreni
mini sürdürürken özellikle Latince ve Yu-
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nanca hocaları ona büyük destek verdi
ler; Menges'i Hint-Avrupa dilleriyle ta
nıştırıp bu dillere dair edebiyat bilgileri 
almasını sağladılar. Böylece Menges'in dil 
bilimiyle ilgili araştırmaları başlamış oldu. 
Bu arada İngilizce'yi ve İtalyanca'yı öğre
nen Menges eski Slavca. Türkçe ve bun
lara komşu dillerle de ilgileniyordu. 

Lessing Lisesi'nden 1926 Şubatında 
mezun olan Menges, Frankfurt Üniversi
tesi'nde ilk iki yarı yılda coğrafya, halk 
bilimi, meteoroloji, Çin bilimi. genetik, 
pratik kurstarla Rusça ve yeni Bulgarca'
nın yanı sıra özel dersler alarak Osmanlı 
Türkçesi'ni öğrendi. Sonraki iki yarı yılda 
Münih'te okudu. Bemeker'den Slavca, 
Örtel'den Sanskritçe, Bergstrasser ve 
Süssheim'den Osmanlı Türkçesi, Scher
man'dan halk bilimi dersleri aldı. 1928 
baharında Münih'ten Berlin'e gitti. Bura
da Vasmer'den Slavca. Willy Bang Kaup'
tan Türkoloji okudu. Türkoloji inceleme
lerinde yalnız Osmanlı Türkçesi ve İslam 
kültürüyleyetinmeyip bu alanı, Eski Türk
çe'yi ve Altayca'ya kadar Asya ve Sibir
ya'da konuşulan dilleri de içine alan bir 
daire içinde genişletti. 

Menges. 1930-1 932 yıllarında Berlin 
Üniversitesi'nde sürdürdüğü öğrenimini 
1932 Şubatında doktora imtihanıyla ta
mamladı. 1933 Martma kadar geçen bek
leme döneminin sonunda Doğu ile ilgili 
araştırma yapan bir kurumda göreve 
başladı. Rusya'da ve Çin sınırında çok is
tediği araştırmaları yapabilmek için ge
rekli izni ilgili ülkelerden bir türlü alamadı. 
Daha sonra çıkan şartlı iziniere de büyük 
bir dünya savaşının patlak vereceği en
dişesiyle olumsuz cevap verdi. Hacası 
Bang'ın ölümü üzerine ( 1934) öğretim 
hayatına başlayan Menges'e hocasının 
çalışma odalarını ve özel kütüphanesini 
Annemarie von Gabain'le birlikte kullan
ma izni verilmişti. 

Naziler tarafından zorunlu göçe tabi 
tutulan Menges, başta Amerika Birleşik 
Devletleri olmak üzere birçok ülkeden 
Rusça ve Slavca hocalığı yapmasıiçin da
vet aldı. Onu davet edenlerden biri de Rus 
edebiyatma büyük hayranlık duyan Tür
kiye'nin Prag büyükelçisi Yakup Kadri Ka
raosmanoğlu'dur. Bu daveti kabul ederek 
1937'de Ankara'ya geldi; önceleri hafta
da üç gün ikişer saatten uygulamalı kurs
lar verdi. İlk altı haftadan sonra kendisi
ne Rusça dersleri devredildi. Slavca için 
yalnızca ikişer saatlik iki kurs bulunuyor
du. Burada gerekli şartları ve umduğu 
ilmi seviyeyi bulamadığı için New York 
Colombia Üniversitesi'nde çalışmaya ka-

rar vererek 1940 Eylülünde Türkiye'den 
ayrıldı . Colombia'da huzurlu bir çalışma 
ortamına ve geniş imkanlara kavuşan 
Menges ikinci yılında Türkoloji'yi ders ola
rak müfredata aldı rm ayı başardı. Henüz 
Amerika Birleşik Devletleri'ndeki üniver
sitelerde Türkoloji okutulmuyordu. Eği
time Uygurca ile başlayan Menges savaş 
dolayısıyla ilgi gösterilen Türkiye Türkçe
si için de kurslar açtı . Türkçe, 1942-1943 
ders yılından itibaren Colombia Üniversi
tesi'nin müfredatına resmen alındı. 1943-
1944'te Colombia'da Mill1 Savunma Ba
kanlığı'na bağlı bazı bölümler için düzen
lenen özel kurslar arasında Menges de 
haftada on- on beş saat Osmanlı Türkçesi 
dersleri veriyordu. Savaşın sona ermesiy
le bu kurslara olan ilgi azaldı. Doğu Avru
pa Dilleri Bölümü Slav Dilleri Bölümü'ne 
dönüştürüldü. 194 7 yaz yarı yılında Se
attle'deki Washington Üniversitesi'nde 
Slavca ders vermeye başlayan Menges 
bunun yanında Slav-Aitay ilişkilerini in
celediği ayrı bir ders i üst! endi. 194 7 gü
zünde Colombia Üniversitesi'ne döndü. 

Menges 1947'de Altay ve Slav dilleri 
dalında profesör unvanını aldı. 19S6'da 
Altay dilleri profesörü olunca Altayca'yı 
etkileyen dilleri araştırmak ve Rusya'ya 
ilmi geziler yapmak içinimkan kazanmış 
oluyordu. Savaştan sonra gezdiği yerler 
arasında İran da vardı ( 1948, 1950). Bu 
ülkedeki kütüphaneleri inceleyen ve 
çeşitli araştırmalar yapan Menges bazı 
önemli sonuçlara u l aştı. Ardından Af
ganistan, Kore, Japonya, Tayvan, Siyam, 
Malezya ve Güney Hindistan'a gitti. 

Berkley, Seattle, Paris, Berlin, Göttin
gen, Viyana, Brüksel, Hamburg, Frank
furt, Münih, Delhi. Kuala Lumpur, Upsa
la, Leningrad, Almatı, Sapporo, Kiyoto 
ve Seul gibi üniversitelerle bilgi alışveri
şinde bulunan Menges Societe Finno
Ougrienne. Societe d'lranologie, Societe 
Asiatique, Societas Uralo-Aitaica, Inter
national Association of Tamil Research, 
Kgl. Humanistika Vedenskaps-Samfun
det i Upsala. Royal Central Asian Society 
gibi bilim kurumlarına üye olarak kabul 
edildi. 1976 yazında emekli olan Menges 
20 Eylül 1999 tarihinde Viyana'da öldü. 

Eserleri. Volkskundliche Texte aus 
O st- Türkistan, aus dem Nachlass von 
N. TF. Katanov (nşr. Karl Menges, I-II, 
Berlin 1933- I 943); Qaraqalpaq Gram
mar I: Phonology (New York 194 7); The 
Oriental Elements in the Vocabulary 
of the Oldest Russian Epos, the Igor 
Tale (New York I 95 I) ; Introduction to 
Old Church Slavic (New York 1953); An 



Outline of the Early History and Mi
grations of the Slavs (New York I 953}; 
Glossar zu den volkskundlichen Tex 
ten au s O st- Türkistan II (Wiesbaden 
ı 954}; Das Cayatajische in der Persis
chen Darstellung (Wiesbaden I 957); 
Morphologische Problem e (Wiesba
den I 960}; The Turkic Languages and 
Peoples: An Introduction to Turkic 
Studies (Wiesbaden I 968, I 995}; Alta
jische Studien II. Japanisch und Al
tajisch (Wiesbaden I 975) 
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MENGLi GİRAY TÜRBESi 

L 
Kırım'da XVI. yüzyıla ait türbe. 

_j 

Kırım Ham 1. Mengli Giray'a ( 1467-1474, 
1475-1476, 1478-1514) aitolan türbe, Kı
rım Hanlığı'nın başşehri Bahçesaray'ın 

yakınındaki Salacık bölgesinde yer almak
tadır. Kırım hanlarının ilk sarayları da Sa
lacık'taydı. Türbenin aşağısında L Mengli 
Giray Han tarafından inşa edilen Zincirli 
Medrese bulunmaktadır. Evliya Çelebi 
burada birkaç türbe olduğundan söz et
mekte, eski gravürler de bunu doğrula
maktadır: ancak günümüzde yalnız bir 
türbe mevcuttur. Gülbün-i Hanan'a gö
re Mengli Giray'ın türbesi, yaptırdığı med
resenin yanında olup daha önce ı. Hacı 

GirayHan da vefat ettiğinde (871/1466) 
burada inşa ettirdiği türbesine defnedil
miştir. önceteri ı. Hacı Giray'a atfedilen 
mevcut türbenin Şewat 957 (Ekim 1550) 
tarihli kıtabesi yapının Mengli Gir ay Han 'a 
( ö. 9 ı 9/1 5 ı 4) ait olduğunu göstermekte
dir. Her ne kadar ki ta be 957 ( 1550) tari
hini taşıyorsa da türbenin bilahare inşa 
edilmesi veya daha sonra birtakım deği
şikler geçirmiş olması mümkündür. 

Türbenin mimarisi son derece önemli
dir. Sekizgen bir plana sahip bulunan tür
be arazinin meyilli olmasından dotayı bir 
temel üzerinde inşa edilmiştir. İki kade
meti örtü sistemi iç tarafında bir kubbe, 
dış tarafında sekizgen bir kasnak ve kire
mit örtülü hafif sivri bir çatıdan oluşur. 
Eyvan şeklinde öne doğru çıkan taçkapı 
zengin süstemeye sahiptir. Kapı tarafın
daki köşeter hariç diğer köşelerde sütun
tar yer almaktadır. Bu sütunların üçü kaz 

ayağı denilen bir mekik şeklinde geomet
rik bezerne gösterir, üç tanesinin zenci
rek veya geçme motifleri vardır. Türbede 
toptam beş pencere mevcuttur. Girişteki 
eyvanın karşısında üç cephede üst sevi
yede dar, dış çerçevesi dörtgen. iç tarafı 
sivri kemerli birer pencere yer atmakta
dır. İki yanda ise daha alt seviyede çift 
çerçeveli , silmeli birer dörtgen pencere 
bulunur. Türbenin bir temel üzerinde in
şa edilmesi yapıda zemin kat veya mum
yalık bulunduğunu düşündürür. 

Eyvanının dış kısmı. iki tarafında dü
ğüm motifiyle iştenmiş burmalı halatta 
çevrili sivri kuşatma kemerli geometrik 
motifter gösteren köşe sütuntarının üs
tünde durmaktadır. Eyvanın üstü bir ay
nalı tonazla örtülüdür. Eyvanın iç kısım
tarında her iki tarafında kavsaratarı mu
karnas dotgutu birer mihrabiye mevcut
tur: mihrabiyeter dikdörtgen bir çerçeve 
içine alınmıştır. Çerçeve şeridi iç bükey 
düz bir bordür ve onun dışında burmatı 
bir hatattan oluşur. N işlerin iki yanında 
birer köşe sütuncuğu vardır. Bu sütun
cukların silindirik gövdelerinde cephe sü
tuntarıyta aynı olan mekik şekilleri mev
cuttur, başlıklarında ise büyük, tek yap
rak şeklinde bitkiset motifler görülür; 
gövde ve başlık arasında birer burmalı 
halat bulunur. Sağ mihrabiyenin sütun 
baştıkları tamamen tahrip olmuştur. Niş

terin iç taraftarında, mukarnas kavsara 
ve çerçeve halatın arasındaki köşelikler-
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Mengıi Giray Türbesi'nden bir tas süsıeme detayı 

de rumi motifterin içinde ikişer adet yu
varlak yazı panosu yer almaktadır. Yan 
duvarların üst kısmında birer kör kemer 
şeridi bulunur. 

Eyvanın içindeki ana cephede beze
meli üç değişik şeritten oluşan bir çerçe
ve içinde basık kemerli giriş kapısı ve ka
pının üstünde kitabe mevcuttur. Kapı ve 
kitabe arasında yan nişlerin sütun baş

lıklarına benzeyen büyük bitkisel motif
lerden meydana gelen bir bezerne pano
su yer almaktadır. Kapıyı çevreleyen bor
dürlerde dışarıdan içeriye doğru önce düz 
yivli bir çerçeve, ardından muhteşem bir 
yazı şeridi ve en içte bir geçme motifi bu
lunmaktadır. Kapı etrafında dolaşan yazı 

şeridinde Feth suresi yer almaktadır. Ka
pı cephesinin çerçeve dışındaki alanında 
ise muhteşem bir rumi desen vardır. Sa
lacık mahallesine yakın olan Kırkyer'deki, 
Altın Orda Ham Toktamış'ın kızı Hanike 
Bikeç'e ait bir başka türbe ile ı. Mengli 
Giray Türbesi arasında büyük benzerlik
ter vardır. Bu türbe de sekizgen bir yapıya 
ve geniş bir giriş eyvanına sahiptir. Beze
mesi ise çok daha sadedir. 
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